
Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo zivotmho prostředí

Operační program Životní prostředí

Dodatekč.2

ke smlouvě o dílo

č. 2021/12/0012

 

(dále jen „dodatek“)

Úprava veřeiného prostoru náměstí Družbv V Ostravě-Porubě — etapa B2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Klára Benešová, tel. č. 702 217 105,

e-mail: kbenesova@m0poruba.cz

Ing. Roman Gajdusek, tel. č.607 043 247,

e-mail: rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „0bjednate|“)

Zhotovitel:

MVEX stavby s.r.o.

se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 620 50

zastoupená: Ing. Jiří Muroň

IČO: 03997286

DIČ: CZO3997286

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-3807950297/0100

telefon:703 143 023, email: macek@mvex.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Muroň

(dále jen „zhotovite|“)
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tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění

dodatku č.1 ze dne 17.06.2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Uprava

veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa BZ, (dále také jen „smlouva“).

ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku

ze smlouvy a stím níže uvedenou úpravu, vícepráce a měněpráce:

2. Na základě vyjádření správců síti je nutné provést výkop v blízkosti sítí ručně, v

původním rozpočtu stavby ruční výkop chyběl. V místech výkopů, které jsou pochozí

či pojezdové rozhodl objednatel o zásypu pomocí betonového recyklátu, v původním

rozpočtu měl být prováděn zpětný zásyp zeminou. Recyklát je použit z důvodu, že se

jedná o jílovitou zeminu, kterou zásyp nelze provést. Jedná se o změnu vrámci

nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 120 432,29 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 002/1.

3. V rámci stavby byly provedeny rázové zatěžovací zkoušky cyklostezky. Vhledem k

tomu, že tyto zatěžovací zkoušky nevyhověly, byla na cyklostezce geologem

navržena sanace v tl. 50 cm v celé její délce drceným kamenivem frakce 0-63. Jedná

se o změnu v rámci nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 377 702,60 bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 002/2.

4. Po odtéžení zeminy po vybourání stávajících zpevněných ploch se zjistilo, že v zemi

se nenacházejí žádné skryté betonové konstrukce, jak původně předpokládal

projektant. Navržená sanace u 30% nových zpevněných ploch ve smluvním rozpočtu

v tl. 30cm bude odečtena. Jedná se o zménu v rámci nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o méněpráce ve výši 1 090 425,28 Kč bez DPH — rozpočet změnového

listu oddíl 002/3.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí 498 134,89 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí 1 090 425,28 Kč bez DPH.

Dojde ke snížení ceny díla celkem o 592 290,39 Kč bez DPH - dle výše uvedených

rozpočtů změnových listů tvořících přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou

součásu.

Cena díla celkem ze smlouvy: 12 655 000,- Kč bez DPH

Cena díla po započtení dodatku č.1: 12 571 152,50 Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 11 978 862,11 Kč bez DPH.
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Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222

odst.6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden

v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.

Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění

dodatku č.1 ze dne 17.06.2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma

smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto

vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy

v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí

objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen

rozsah změn, víceprací, měněprací a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění

dodatku č.1 ze dne 17.06.2021, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem,

zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve

znění dodatku č.1 ze dne 17.06.2021 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením

č. 2396/RMOb1822/60 ze dne 16.07.2021

V Ostravě dne: 21.07.2021

255105501;"""""""' za zhotovitele

Mgr. Petra Brodová, MPA, Ing. Jiří Muroň

místostarostka jednatel


